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 وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة

 )يرجى كتابة اسم المسح( االسم
  المؤشرات االقتصادية الربعية للمزارع المنظمة

  المحتويات
  الوقت
 الدقة

 المقارنة
 الوصول للبيانات

 
 )مجال المسح، اجتماعي، اقتصادي، زراعي، ...الخ(المجال 

  احصاءات زراعية
 

 وطريقة االتصال به()اسم المديرية المسؤولة عن التنفيذ والشخص المسؤول عن المسح الشخص المسؤول المديرية و
 بريد إلكتروني -  1358 فرعي -5300700تلفون  -كوثر العبادي – االحصاءات الزراعيةمديرية 

kawther@dos.gov.jo  

  
 الهدف والمرجعية التاريخية  

 )يرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح( الهدف
 يهدف المسح إلى: 

 ومستلزمات االنتاج والنشاط الصناعيسنوية عن االنتاج ربع توفير بيانات .1

 توفير بيانات دقيقة او شاملة عن اعداد وخصائص االبقار من حيث الجنس والساللة وفئة العمر..2

.توفير بيانات دقيقة وشاملة ودورية عن المتغيرات المتعلقة باالبقار كالمواليد والنافق والمعامالت الفنية لها مثل تركيبة 3

 القطيع.القطيع وحركة 
 .معرفة نشاط مزارع )االبقار والدواجن( وعدد البركسات وسعتها.4

.توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الفقاسات من حيث حالة الفقاسة ونوع بيض التفقيس وعدد الحاضنات )المكائن( والقدرة 5

 االستيعابية وعدد الصيصان المنتجة خالل الموسم.
والدواجن( و الفقاسات في االردن بهدف معرفة عددها وتوزيعها حسب المحافظات .توفير اطار شامل لمزارع )االبقار 6

 واالقاليم.
  

 )يرجى كتابة السنة التي بوشر فيها تنفيذ المسح( المرجعية التاريخية:
2014 

 

)في المستخدمون يرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذين يستفيدون من بيانات هذا المسح، ن والتطبيقات والمستخدم
 وفي حق التطبيقات يرجى كتابة أوجه استخدام هذه البيانات(: 

 الجهات العاملة في قطاع الزراعة الرسمية والخاصة .ن: والمستخدم
 
 

 )يرجى كتابة مصدر جمع البيانات، مثال المسح في حالة االعتماد على المسح في جمع البيانات( المصدر
  يشمل اربع جوالت سنوي تجمع البيانات من خالل مسح

  
)من هي الجهة الرسمية التي تقوم بجمع األرقام، مثال دائرة اإلحصاءات العامة،  الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها

 لمركزي، ...الخ(البنك ا
 دائرة اإلحصاءات العامة 

 . المحتويات 1

 

 )تقديم وصف مختصر لما تم نشره في الجداول أو النشرة(وصف المحتويات  1-1

 حول اعداد االبقار في المزارع المنظمة  وكمية الدجاج الالحم وعدد بيض المائدة وبيض التفقيس يقدم هذا المسح بيانات 
 )ذكر أهم التعريفات اإلحصائية الواردة في المسح(تعاريف إحصائية  1-2

 :. حيازة المزارع المنظمة)األبقار والدواجن( والفقاسات
هي وحدة اقتصادية لالنتاج لرتبية املزارع املنظمة )لألبقار والدواجن ( والفقاسات وختضع إلدارة واحدة 

تكون اإلدارة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشرتك  وتشمل مجيع املزارع املنظمة املوجودة، وقد
وكالة  وفيها شخصان أو أكثر، أو قد تضطلع هبا شخصية اعتبارية مثل شركة أو مجعية تعاونية أ

، وتقع يف منطقة واحدة أو أكثر من  .فقاسةدواجن أو  أبقار أو مزرعةحكومية. وقد تتكون حيازة 
املناطق املنفصلة أو يف واحد أو أكثر من األقسام اإلقليمية أو اإلدارية، بشرط أن تشرتك هذه املزارع 
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املنظمة والفقاسات يف نفس وسائل اإلنتاج اليت تستخدمها احليازة مثل العمال أو املباين أو اآلالت. 
ئل اإلنتاج ظاهرا إىل درجة تربر اعتبار خمتلف املزارع املنظمة مبثابة وجيب أن يكون االشرتاك يف نفس وسا

  عناصر يف وحدة اقتصادية واحدة.
 

 :المزارع المنظمة)األبقار والدواجن( والفقاساتحائز 
املزارع املنظمة )لألبقار والدواجن ( حيازة ميارس سيطرة إدارية على تشغيل هو الشخص الذي 

رئيسية فيما يتعلق باستخدام املوارد املتاحة. وتقع على عاتقه مسؤوليات ، ويتخذ قرارات والفقاسات 
فنية واقتصادية خاصة حبيازة املزارع املنظمة )لألبقار والدواجن ( والفقاسات وقد يتوىل مجيع املسؤوليات 

ألبقار والدواجن ( تربية املزارع املنظمة )لويعترب حائزًا يف مسح  . يقتسمها مع الغري مباشرة أو
  مزرعة أبقار والدواجن أو فقاسةوالفقاسات ممن ميلكون 

  
 )ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح( المتغيرات  1-3

املتغريات املتعلقة باألبقار كاملواليد شاملة ودورية عن و دقيقة  بياناتتوفري و  معرفة عدد الربكسات وسعتها
  .مثل تركيبة القطيع وحركة القطيع هلا،واملعامالت الفنية و النافق 

 المحافظات حسب وتوزيعها عددها معرفة بهدف األردن في والفقاسات(  والدواجن األبقار) لمزارع شامل إطار توفير
 .واألقاليم

 )ذكر األساس الذي يتم على أساسه سرد التفاصيل في الجداول(التصنيفات  1-4

 نوع المحصول في منطقة إدارية محددةالجداول المنشورة تعتمد على نشر البيانات حسب 

 الوقت  -2

 

 )هي الفترة الزمنية المرجعية التي يتم فيها جمع البيانات(الفترة المرجعية  2-1

 وآذار وتستمر لمدة شهر.:تبدأ في بداية شهر نيسان من كل عام وتجمع فيها بيانات عن اشهر كانون ثاني وشباط  1الجولة

 تبدأ في بداية شهر تموز من كل عام وتجمع فيها بيانات عن اشهر نيسان وايار وحزيران وتستمر لمدة شهر. :2الجولة 

 : تبدأ في بداية شهر تشرين اول من كل عام وتجمع فيها بيانات عن اشهر تموز وآب وايلول وتستمر لمدة شهر.3الجولة 

ية شهر كانون ثاني من العام الذي يليه وتجمع فيها بيانات عن اشهر تشرين أول وتشرين ثاني :تبدأ في بدا4الجولة 

 وكانون اول.
  
 )التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة( تاريخ النشر 2-2

 متوفر
 )االلتزام بنشر البيانات في الموعد المحدد( االلتزام بالنشر 2-3

 متوفر
 )يذكر فيه تكرار تنفيذ المسح ، مثال : ربعي، نصف سنوي، سنوي، أكثر من اختيار( التكرار 2-4

 ربع سنوي 
 )ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح( توفر سلسلة زمنية 2-5

 2013-2000تتوفر سلسلة زمنية 

 مستوى الدقة  -3

 

دقة عالية جداً في حال تنفيذ جميع البنود الواردة في قائمة اختبار  )تقدير مستوى الدقة لتنفيذ المسح،الدقة الكلية  3-1

 دقة المسح، أو عالية في حال توفر ثلثي العناصر، ومتوسطة في حال توفر أقل من نصف البنود(
 عالية جدا  

 )سواء أكانت المصادر أخطاء المعاينة أو أخطاء غير المعاينة(مصادر عدم الدقة  3-2

 العينة 
)كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس  مقاييس الدقة المتوفرة 3-3

 المستخدم ونتيجة القياس(
 مقاييس دقة وصفية 
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 المقارنة  -4

 

 )قابلية مقارنة البيانات مع البيانات المنشورة سابقاً(المقارنة عبر الزمن  4-1

 هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا  بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية 
)قابلية مقارنة البيانات المنشورة مع األرقام الواردة في المسوح األخرى لنفس المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2

 المتغير، ومقارنة البيانات مع الدولة األخرى(
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية المتعلقة بالعمالة 

 والبطالة 

 الوصول للبيانات  -5

 

 )كيف يمكن لمستخدم البيانات الوصول إليها، مثال: الموقع اإللكتروني للدائرة، نسخة ورقية، ... الخ( شكل النشر 5-1

 تنشر البيانات ورقيا  وإلكترونيا  على موقع دائرة اإلحصاءات العامة 
 
 

 


